
 
 
 

 

Daan rooie uut ut hoddegat, was joare vreegezel 

Toen kreeg hej en moi denje, mar het now duk de krel 

Zeej zei ik hal zovul van ow, mar iets stet mien nie aon 

Wilde me mien dur dan motte noar de kapper goan 

Nim dor en ander kleureke, me ow begoj ik schand 

En middeschei of kiepekont, ient blond lit vur de hand 

En hej zei ziedde nie wies, weej zien van d’n Dries 

Rooi is moi, stekt ow kop nie ien ut zand 

 

 Me rooie hör ien Gruusbek 

 Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Zu zal ut altied blieve, ien ‘t Keulen van Gelderland 

 Me rooie hör ien Gruusbek 

 Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Zu zal ut altied blieve, ien ‘t Keulen van Gelderland 

 

En rooi was op het vreejerspad, zu scharrup as en das 

Ze stond op ieder huukske, iedereen wist wie ze was 

Da kelje uut ut hoddegat, die zoag wel iets ien eur 

Hej dost hos niks te vraoge en hej kreeg en rooie kleur 

Springt achter op mien fietske, gej ziet wel wa gewend 

Dus lao w’ut gauw probiere, want di is ons moment 

En zeej zei ziedde nie wies, got trug noar d’n Dries 

Wa minde now, zuukt en ander ien de taant 

 

Me rooie hör ien Gruusbek 

 Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Zu zal ut altied blieve, ien ‘t Keulen van Gelderland 

 Me rooie hör ien Gruusbek 

 Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Zu zal ut altied blieve, ien ‘t Keulen van Gelderland 

  

Hej goeng toen mar die tent ien, en keek is ien ut rond 

Dor aon de tap doar stond ze dan, me hör wis op d’r kont  

En zeej zei ziedde nog vreej, gej makt mien zu bleej 

Vier daag lang maken wej ut samen bont 

 

Me rooie hör ien Gruusbek 

 Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Zu zal ut altied blieve, ien ‘t Keulen van Gelderland 

 Me rooie hör ien Gruusbek 

 Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Zu zal ut altied blieve, ien ‘t Keulen van Gelderland 

 

Dan ziedde bekend, het stet ien de krant 

 Ien ‘t Keulen van Gelderland 
 

 

 


